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คูมือชวยพอแมแกปญหาพฤติกรรมของลูก
โดย..สถาบันราชานุกูล

ปญหาพฤติกรรม เปนรูปแบบของพฤติกรรมที่ไมเปนที่ยอมรับของสังคมหรือเบี่ยงเบนไปจากเกณฑ
ปกติและพฤติกรรมนั้นเปนที่หนักใจตอพอแมผูเลี้ยงดู หรือเปนสิ่งที่กระทําแลวกอใหเกิดปญหากับตังเองและ
ผูอื่น โดยรบกวนการเรียนรู ขัดขวางไมใหผูอื่นทําในสิ่งที่ตองการแยกตัวจากสิ่งแวดลอมหรือเปนอันตราย
การพิ จ ารณาตั ด สิ น ว า พฤติ ก รรมใดเป น ป ญ หาหรื อ ไม ใช อ ายุ ค วามถี่ ระยะเวลา ความรุ น แรง
สถานการณ และความเบี่ยงเบนจากปกติ หรือ ปกติวิสัยของกลุมในการเกิดพฤติกรรมเปนตัวตัดสิน ซึ่งสวน
ใหญสังคมและครอบครัวจะเปนผูกําหนดมาตรฐานที่แนนอนในการบอกวาอะไรเปนปญหา เนื่องจากแตละ
ครอบครัวมีความแตกตางในการยอมรับพฤติกรรมที่แตกตางกัน สิ่งที่เปนที่ยอมรับหรือมองวาไมเปนปญหาใน
ครอบครัวหนึ่ง อาจจะไมเปนที่ยอมรับหรือเปนปญหาในอีกครอบครัวหนึ่ง ซึ่งในชวงกอนถึงวัยเขาโรงเรียนเด็ก
จะอยูกับผูปกครองเปนสวนใหญ ดังนั้นจึงเปนสิทธิและความรับผิดชอบของผูปกครองที่จะบอกวาพฤติกรรม
ของลูกกอใหเกิดปญหาหรือไม
พฤติกรรมเกิดขึ้นไดอยางไร
พฤติกรรม เกิดจากการเรียนรูและถูกควบคุมโดยผลที่ตามมาหลังพฤติกรรมนั้น พฤติกรรมใดก็ตามที่
ไดรับการเสริมแรงมักจะถูกทําซ้ํา แตเมื่อแรงเสริมหยุดไปพฤติกรรมนั้นก็จะออนแรงลงและไมแสดงพฤติกรรม
นั้นอีกในที่สุด
อยางไรถึงเรียกวาการปรับพฤติกรรม
การปรับพฤติกรรม หมายถึง วิธีการที่ใชในการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม เพิ่มหรือคงพฤติกรรมที่
เหมาะสมไวและสรางพฤติกรรมใหมใหเกิดขึ้น โดยใชหลักการเรียนรูเพื่อกอใหเกิดพฤติกรรมดานบวก เมื่อตอง
เปลี่ยนพฤติกรรมของเด็ก ดังนั้นการปรับพฤติกรรมจึงไมไดสนใจเพียงเฉพาะพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมเทานั้น
แตยังใหความสนใจกับพฤติกรรมที่เหมาะสมซึ่งตองพัฒนาใหดีขึ้น หรือใชแทนที่พฤติกรรมที่ไมเหมาะสมนั้น
เช น การเปลี่ ยนพฤติ กรรมก าวร า วของเด็ กไปสูพฤติกรรมที่ส รางสรรค การสอนเด็กที่ไมมีภ าษาพูดใหสื่อ
ความหมายเพื่อลดปญหาพฤติกรรมไมดีที่เกิดขึ้น เนื่องจากไมมีใครเขาใจความตองการ เปนตน ดังนั้นเทคนิค
การปรับพฤติกรรมจึงประกอบไปดวยเทคนิคการลดพฤติกรรมที่ไมเหมาะสม การเพิ่มพฤติกรรมที่เหมาะสม
และการสอนใหเกิดพฤติกรรมใหม
หลักทั่วไปในการปรับพฤติกรรม
หลักการปรับพฤติกรรมนั้นอาศัยทฤษฎีการเรียนรูมาประยุกต โดยมีหลักการพื้นฐานวาการเรียนรูจะมี
ประสิทธิภาพ เด็กตองมีความตองการเรียน และเด็กจะตองการเรียนก็ตอเมื่อผลของพฤติกรรมนั้นทําใหเกิด
ความพึงพอใจ เมื่อเด็กพึงพอใจเด็กก็จะกระทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา ในทางตรงกันขามถาผลของพฤติกรรมนั้นไม
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เปนที่พอใจเด็กก็จะหลีกเลี่ยงไมทําพฤติกรรมนั้นอีก เมื่อมีการปรับพฤติกรรมอยางสม่ําเสมอเด็กจะเกิดการ
เรียนรูจนฝงแนนเปนรูปแบบของพฤติกรรม

วิธีการปรับพฤติกรรม
ในการปรับพฤติกรรม มีวิธีตามขั้นตอนดังนี้
1. เลือกพฤติกรรมที่ตองการ โดยผูปกครองเลือกพฤติกรรมเพียงพฤติกรรมเดียว เนนเฉพาะพฤติกรรม
ที่เห็นชัดเจน มีความถี่ของการเกิดพฤติกรรมมากและมีผลกระทบมาก เชน พฤติกรรมแกลงเพื่อนเพราะเปน
พฤติกรรมที่เห็นไดชัดเจนและมีผลกระทบมาก เนื่องจากทําใหเพื่อนๆ ไมอยากเลนดวย ถูกครูดุและกอใหเกิด
ผลกระทบที่ทําใหเด็กไมอยากเขากลุม แยกตัว เลนคนเดียว เปนตน
2. วิเคราะหพฤติกรรมที่ตองปรับ โดยสังเกตวาอะไรกระตุน ใหเกิดพฤติกรรม โดยดูจากชวงเวลา
สถานที่ เหตุการณและบุคคลที่เกี่ยวของกับพฤติกรรม รวมทั้งความถี่ของการเกิดพฤติกรรม
3. ตั้งเปาหมายในการปรับพฤติกรรม โดยแยกแยะพฤติกรรมออกเปนพฤติกรรมยอยๆ และเริ่มฝก
จากงายไปยาก เชน การฝกการขับถาย ตองเริ่มจากเด็กเขาใจคําสั่งสั้นๆ บอกไดวารูสึกปวดนั่งกระโถน นั่งโถ
สวมได เปนตน การตั้งเปาหมายตองไมสูงเกินความสามารถของเด็ก คอยๆ ฝกไปทีละขั้น หากพอแมมีความ
เขาใจพัฒนาการตามวัย เขาใจธรรมชาติของลูกจะชวยใหการตั้งเปาหมายเปนไปอยางเหมาะสม
4. เลือกเทคนิคตางๆ ในการปรับพฤติกรรม ไดแก
1) การจูงใจใหทําพฤติกรรมที่ตองการ การจูงใจใหเด็กลงมือทําพฤติกรรมเปนสิ่งที่พอแมตองพัฒนา
ตนเอง พอแมหลายคนใชการพูด สั่งใหเด็กทํา แตขนาดน้ําหนัก ขาดทาทางที่ชักจูงทําใหเด็กไมทําในสิ่งที่พอแม
ตองการ เมื่อเด็กไมทําตามก็ทําใหพอแมอารมณเสีย ตามมาดวยการใชอารมณและการบังคับ ซึ่งทําใหเด็ก
ตอตานและนําไปสูปญหาพฤติกรรมอื่นๆ ในที่สุด
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การจูงใจทําไดหลายวิธี ดังนี้
 การใชเหตุผล โดยใหเหตุผลที่เหมาะสมตามวัย เด็กเล็กใชเหตุผลสั้นๆ งายๆ เมื่อลูกเริ่มโตขึ้นพอ

แมฝกตัวเองใหพูดกับลูกอยางมีเหตุผลมากขึ้น รีบนําความคิดเห็นของลูกอธิบายใหเห็นผลที่จะเกิดตามมา การ
พูดอธิบายควรใหเวลาพอสมควร อาจนั่งลงพูดคุยกัน สบตาขณะที่พูดดวย หลีกเลี่ยงการพร่ําบน
 การใชทาทางจูงใจ โดยเฉพาะเด็กเล็กตองจูงใจเด็กดวยการจับมือใหทํา เชน บอกใหลูกอาบน้ํา

ตองจูงมือเขาหองน้ํา ถอดเสื้อผา ชวยดูใหอาบน้ํา เมื่อเด็กทําไดดีขึ้นพอแมก็ลดการชวยเหลือลง
 มีทาทีเอาจริงเอาจัง เวลาปรับพฤติกรรม พอแมตองมีความปลอดโปรง เมื่อบอกใหเด็กทําอะไร

ตองมีน้ําเสียงทาทางจริงจังอยางที่พูด ไมใชอารมณ ไมใชคําพูดรุนแรง เมื่อเด็กไมทําตองมีวิธีที่จะแกปญหา
 ทําใหเปนสิ่งที่นาสนุกนาสนใจ ทาทางของพอแมที่กระฉับกระเฉง ไมเครงเครียดจะทําใหกิจกรรม

ที่ตองทํานาสนใจขึ้นแมแตกิจวัตรประจําวัน เชน การอาบน้ํา แปรงฟง หากพอแมทําใหสนุกสนานขึ้นจะจูงใจ
เด็กไดมากขึ้น
 การเบนความสนใจ ใช ใ นกรณี ที่ เ ด็ ก กํ า ลั ง สนใจในบางสิ่ ง ที่ ไ ม เ หมาะสม เนื่ อ งจากการหยุ ด

ทันทีทันใดอาจทําใหเด็กรูสึกหงุดหงิดคับของใจจึงควรมีกิจกรรมทดแทนที่จะชวยใหเด็กหันมาสนใจสิ่งอื่นที่
เหมาะสมกวาแทน
2) การใหแรงเสริมทางบวก เปนการใหรางวัลเมื่อเด็กทําพฤติกรรมที่ตองการ เพื่อใหเด็กเกิดความพึง
พอใจ และอยากทําพฤติกรรมนั้นซ้ํา โดยมีหลักการดังนี้
 ควรใหแรงเสริมทันทีที่เด็กแสดงพฤติกรรมที่ตองการ
 เลือกแรงเสริมซึ่งเปนสิ่งที่เด็กชอบหรือพึงพอใจ
 การใหคําชมเชยตองเหมาะสมกับความจริง และพูดใหชัดเจนวาพอใจ
 ควรเลือกแรงเสริมที่ไมใชสิ่งของเขามาแทนที่แรงเสริมเดิม
 เมื่อเด็กเริ่มพฤติกรรมไดอยางสม่ําเสมอ ควรลดแรงเสริมลง และใหแรงเสริมในพฤติกรรมใหมหรือ

พฤติกรรมที่ยากขึ้น
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วิธีใหแรงเสริมทางบวก คือ การใหความสนใจ โดยพอแมใหความสนใจแกพฤติกรรมที่เหมาะสมของเด็ก
ดวยการพูดคุย ทักทาย ยิ้ม สัมผัส กอด ซึ่งเปนแรงเสริมที่ใชไดผลดีมากในตัวเด็ก การใหคําชมเชย คําพูดและ
ทาทางของพอแมที่ชื่นชมพฤติกรรมของลูก จัดวาเปนแรงเสริมที่มีประสิทธิภาพมาก การมองพฤติกรรมที่ดี
เลือกใหคําชมเชย แสดงใหเห็นความยอมรับของพอแมในตัวลูกทําใหลูกมีกําลังใจทําในสิ่งที่ดี และ การให
รางวัล ซึ่งมีหลายวิธี เชน ใหสิ่งของที่เด็กชอบ ใหเปนดาวสะสม ใหทํากิจกรรมที่เด็กชอบ หรือใหสิทธิพิเศษ
เชน ไปงานวันเกิดบานเพื่อน เปนตน
3) การใหแรงเสริมทางลบ การใหแรงเสริมทางลบเปนการลงโทษเพื่อหยุดพฤติกรรมที่ไม
ตองการ ซึ่งการใชการลงโทษตองมีความระมัดระวัง เนื่องจากมีผลกระทบตอจิตใจของเด็กโดยเฉพาะ การใช
ความรุนแรงซึ่งอาจหยุดพฤติกรรมหรือทําใหเด็กยอมทําตามไดชั่วคราว แตจะกลับไปทําพฤติกรรมเดิมอีกใน
ที่สุด
วิธีใหแรงเสริมทางลบ
 การหยุดใหความสนใจ เมื่อเด็กมีพฤติกรรมที่ไมเหมาะสมพอแมควรจะลดการใหความสนใจใน

พฤติกรรมนั้น ขอควรระวังคือ พอแมไมควรโกรธเด็กจนไมสนใจ ไมรับรูเด็กไปทุกเรื่องหรือเฉยเมยกับ
เด็กเปนเวลานาน เชน โกรธมะพูดกับลูก 3-4 วัน เปนตน
 การใชเวลานอก เลือกใชเวลาที่เด็กวุนวายมาก ควบคุมตนเองไมได โดยแยกใหเด็กไปอยูตามลําพัง
โดยนั่งนิ่งๆ ไมใหทําอะไร และกําหนดเวลาใหเหมาะสม การใชเวลานอกเพื่อการลงโทษจะไมไดผลถา
แยกเด็กออกไปแลวยังใหเลนหรือทํากิจกรรมอื่นๆ ได
 การงดสิทธิบางอยางที่ควรได โดยเฉพาะเด็กที่ชอบแยกตัวเอง เปนการลงโทษโดยตัดสิทธิที่ควรได
เชน งดเลนเกมในวันเสาร การตัดสิทธิตองพอเหมาะกับความผิดไมรุนแรงเกินไป และไมใชการขูเด็ก
โดยไมสามารถตัดสิทธิไดอยางที่คาดโทษไว
 การตี เปนการลงโทษที่ใชไดเมื่อมีการตกลงบทบาทลงโทษไวกอน และตองบอกเด็กใหทราบถึง
เหตุผลที่ทําใหเขาตองถูกลงโทษ การตีดวยอารมณเปนสิ่งที่พอแมตองระมัดระวังและตองแนใจวาจะ
สามารถควบคุมอารมณตนเองใหได
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